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Familie, vrienden, bekenden, 
In deze nieuwsbrief vertellen we wat 
over ons werk bij Krusada en Helene en 
Petra schrijven over de tijd hier samen.  
 

Werken bij Krusada 
Bouwplannen (Gerrit) 
De laatste weken ben ik regelmatig bezig 
met grote projecten. We treffen 
voorbereidingen voor de bouw van een 
hal van 20 x 30 meter en 6 meter hoog, 
met daarin ruimte voor kantoren, 
kantine, toilet/douche en een winkel 
voor groenten uit het greenhouse en 
andere producten die we zelf maken 
(o.a. meubels van pallethout). De hal van 
20 x 20 meter gaan we gebruiken als 
werkplaats voor gevangenen die op ons 
terrein komen werken. Er is dan ruimte 
voor ca. 15 personen (nu voor 5). We 
willen de hal vooral voor metaal- en 
houtbewerking gaan gebruiken. We 
werken er naar toe dat we eind 2014 de 
hal kunnen gaan gebruiken. Momenteel 
zitten we in de fase van vergunningen 
aanvragen, deze hopen we voor eind 
april binnen te hebben. Ook hebben we 
overleg met leveranciers voor de 
staalconstructie in Nederland, het 
wachten is nog op de juiste tekeningen. 
Verder willen we samen met stichting 
Exodus uit Nederland 4 huizen op ons 
terrein bouwen voor resocialisatie. 
Stichting Exodus begeleid ex-
gedetineerden terug naar de 
maatschappij en wil dit samen met 
Krusada op Bonaire gaan doen. Op dit 
moment denken we na over de indeling 
van de huizen, zodat we tekeningen 
kunnen laten maken en de vergunning 
aan kunnen vragen. In 2014 willen we 1 
woning opgeleverd hebben.  
Half februari zijn er 3 nieuwe gasten  
 

 
 
 
 
binnen gekomen op het 
mannencentrum. We zijn dankbaar en 
blij dat het zover is. Het kost ons veel 
moeite om de intakegesprekken rond te 
krijgen, vooral omdat dit door een 
andere organisatie gedaan wordt. Er 
waren meer dan 6 aanmeldingen, dus we 
hopen dat er binnenkort nog meer 
mannen verwelkomd mogen worden.  
WalkIn (Marion) 
De WalkIn is een inloophuis voor 
verslaafden in Antriol (een wat ‘armere’ 
buurt in Kralendijk). Mannen en vrouwen 
kunnen daar overdag binnenlopen voor 
wat eten, een praatje, om even te rusten, 
hulp e.d. Vanuit de WalkIn kunnen 
gasten ook gestimuleerd worden om af 
te kicken en naar het mannencentrum 
van Krusada te komen. Tussen de 
middag wordt er een warme maaltijd 
geserveerd. De laatste tijd zijn er soms 
stoelen te kort, er zijn dan zo’n 20 
gasten. Ik heb tot nu toe steeds op de 
administratie geholpen en achterstallige 
klussen gedaan. Ik heb dan niet veel 
contact met de gasten, dat is met name 
tijdens de koffie en het middageten. Het 
is nog wat wennen, maar ik vind het leuk 
om een dag te werken en op deze 
manier betrokken te zijn bij Krusada. 
Gerrit en ik gaan zoveel mogelijk om de 
beurt naar de weeksluitingen, 
maandopeningen, Bijbelstudie-avonden 
etc. Dat vind ik ook wel fijn. 
 

Helene en Petra 
Afgelopen week hebben we veel 
gelachen en meegemaakt. Donderdag 
middag kwamen Helene en Jacolien 
vermoeid aan in de sauna op Bonaire. 
Thuis aangekomen werd er volop 
geknuffeld en vele cadeaus uitgepakt. Na 
wat relaxen en eten zijn we richting de 
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‘stad’ gesjeesd en hebben we een ijsje 
gegeten bij Gio’s.  
Vrijdagmorgen kreeg Petra Helene niet 
uit bed dus is ze maar alleen naar school 
gegaan. Uit school zijn we gelijk naar 
Krusada gegaan met Jacolien, Bianca, 
Helene en Petra. Daar kregen we een 
verhitte en komische rondleiding van 
Gerrit. Daarna zijn we richting ‘ons’ 
strandje gegaan en hebben we heerlijk 
gezwommen in supermooi, helder water. 
’s Avonds hadden we een weeksluiting 
bij Krusada waarin Kees-Jan de ‘preek’ 
hield. Toen we thuis waren belde iemand 
van Krusada of we nog even bij de 
Watta’s kwamen voor een vette hap. 
Gerrit heeft ons daar gedumpt met de 
vraag of ze ons weer netjes thuis wilden 
brengen. Erie en Aric hebben dat gedaan 
en dat leverde veel gelach op.  
’s Zaterdags gingen we naar Spice beach 
(Adrian was ook mee) waar we heerlijk 
hebben gevaren met het bootje van 
Frans en lekker hebben gezwommen. Die 
middag heeft veel mensen een rood 
huidje opgeleverd. ‘s Avonds gingen 
Jacolien, Bianca, Helene, Adrian en Petra 
op weg naar Captain Don’s en hebben 
we heerlijk gegeten, vergezeld van 
megagrote vissen. Het was een leuk 
avondje. Daarna zijn we uit vermoeidheid 
snel naar bed gegaan.  
’s Zondags gingen we eerst naar de kerk 
waarvan Petra al had toegelicht dat het 
vaak een preek was ‘zonder inhoud’ 
maar dat viel dit keer best mee. ’s 
Middags hebben we gerelaxed en later 
zijn we naar Krusada gegaan om te 
volleyballen. We deden ons best om de 
jongens en meiden van Krusada bij te 
houden. De gekste sprongen en dansjes 
zijn er gemaakt. 
Maandag is Helene een dagje met Petra 
naar school geweest, wat haar erg 
meeviel (ze vond het best spannend). In 
de middag hebben we gezwommen bij 
Donkey beach. ’s Avonds hebben we een 

volleybaltraining gehad (die we best 
konden gebruiken). We hebben gelachen 
over alle gekke blunders die er gemaakt 
werden (vooral door Bianca). Daarna zijn 
we teruggebracht en hebben we Gerrits 
portemonnee meegenomen en hebben 
we wat gegeten bij Gio’s en Watta’s. 
Daarna zijn we weer richting de kerk 
gegaan en hebben we geluisterd naar 
Adrian en Gerrit die zich aan ‘t uitsloven 
waren op zang. Daarna zijn we met hen 
en nog een paar van Krusada nog een 
keer naar Gio’s en Watta’s geweest. 
 

Klik hier voor een foto-impressie! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Wilt u bidden voor… 

 Kracht voor de gasten om de 
behandelingen vol te houden. 

 De nieuwbouw projecten waar 
bouwvergunningen zijn 
aangevraagd. 

 Kracht/energie om ons werk thuis 
en bij Krusada te kunnen doen. 

 

Wilt u danken voor… 

 De initiatieven vanuit onze 
thuisgemeente in Wekerom 
waardoor Krusada ondersteund 
wordt. 

 Dat er 3 nieuwe mannen 
opgenomen zijn in het 
mannencentrum. 

 De superleuke week die we 
hebben gehad met Helene, 
Jacolien en Bianca. 
 

http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/bonaire-door-de-lens-van-jacolien/

